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, Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw.:: na-

stfipt:jącej treści:

Na mocy arl:. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na·

st~pującej treści:

Ostawa

Ustawa
z dnia 24

w przedmiocie

października

podwyższenia

z dnia 25

1923 r.

kar za

1

zwłoli .

flrt. 1. Normę 100;0, określoną vi art. 2 ustawy
z dn. 9 marca 1923 r. o karach za zwłokę oraz
o kosztach egzekucyjnych (Dz. U. R. P. N231 poz. 189),
VI art. 5 ustawy z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia
16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 76 poz. 517) o podatku od kapitałów i rent (Dz. U. R. P. N2 54 poz. 376),
wart. 2 i 3 ustawy z dn. 1 maja 1923 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustaw'y z dn.
8 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 50 poz. 305)
o podatku od skrzynek depozytovlych - safes - (Dz.
U. R. P. N2 54 poz. 377), wart. 19 ustawy z dnia
15 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 67 poz. 521)
w przedmiocie niektórych zmian \'ol przepisach o pań
stwowym podatku dochodowym, obowiqzującyrn w b.
dzielnicy pruskiej na mocy pruskiej ustawy dnia
19 czerwca 1906 r. (Zb. Pr. prusko str. 259), ustawy
z dn. 19 grudnia 1919 r. (Dz. U. R. P. N2 98 poz. 520),
, oraz ustawy z dn. 6 kwietnią 1922 r. (Dz. U. R. P.
Nf! 33 poz. 266), wart. 90 ustawy o państwowym
podatku dochodowym (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nf! 77,
poz. 607) i wart. 56 ustawy z dnia 11 sierp,llia 1923' r.
o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych
(Dz. U. R. P. Ng 94, poz. 747), tudzież normę 2%,
określoną wart. 115 wspomnianej ustawy o państwo
wym podatku dochodowym-pod wyższa sią do 50f0
za każdy dzień. Powyższa kara stosuje się do kwot
podatków już zaległych oraz płatnych do końca
r. 1923 i w roku 1924.

flrt. 2. Normę kar za zwłokę w wysokości 50f0
w stosunku dziennym stosuje się również do zaległości z tytułu zaliczek na podatek majątkowy,
określonych w ostatniej części art. 32 ustawy z dnia
11 sierpnia 19~3 T. o podatku majątkowym (Dz. U.
R. P. N2 94, poz. 746).
się

Rrt. 3_ Wykonanie niniejszej ustawy porUCza
Ministrowi Skarbu.
I\rt. 4. Ustawa niniejsza

obowiązuje

od dnia

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej:
Prezes Rady Ministrów: Witos
łĄinister

N2 112.

Dziennik Ustaw. Poz. 89.1 i 892.

Skarbu: W. KucbaI'slci

S. Wojciecbow8ki

października

1923 r.

O dodatkowem prowizorjum buaźetowem za
c zas od 1 lipca do 30 września 1923 r_ oraz
o prowizorjum budżetowem za czas od 1 paź:
dziernika ao 31 grudnia 1923 r.

f\rt. 1. \ Ustaloną wart. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1923 r. o prowizorjum budźetowem za czas od
1 lipca do 30 września 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 89,
poz. 698) granicę, do której może nastąpić. w razie
dalszego wzrostu drożyzny, przekroczenie kredytów,
przyznanych \V art. 1 powołanej ustawy, podwyższa
się o dalsze 1300j0 tych kredytów.
Rrt. 2. Upoważnia sj~ Rząd· do czynienia wydatków państwowych w cZasie od 1 października do
31 grudnia 1923 r. w wysokości kredytów, przyznanych w.. art. 1 i 2 usl:;nvy z dnia 8 sierpnia 1923 r.
o prowizorjum budżet:o w em za czas od 1 lipca do
30 września 1923 r. (Dz. (.I. R. P. N2 89, poz. 698)
oraz wart. 1 niniejszej ustawy.

Rrt. 3. Przekroczenie kredytów prowiZorycznych, ustalonych wart. 2, może nastąpić tylko w ra·
zie dalszego wzrostu drożyzny w granicach 1000/0
tych kredytów.
Wyjątek stanowią kredyty dodatkowe potrzebne
wskutek wzrostu kursu walut zagranicznych na dokonywanie wydatków osobowych i rzeczowych, płatnych
w walucie zagranicznej, o ile suma kredytów, ustalona VI walucie zag ranicznej, nie zostaje przekroczona.
Zmiany bu<;lżetowe, o których mowa w ustępie
poprzednim, mogą być dokonane za uprzednią zgodą Ministra Skarbu ponad granicę, ustaloną w ustę
pie pierwszym.
Otwieranie nowych kredytów może nastąpić
tylko na wniosek Ministra Skarbu, zatwierdzony
w drodze ustawodawczej.

t, 2 i 3 wydatki
dokonywane na poczet konstyzatwlerdzic: budżetu na rok 1923,
przyczem wydatki inwestycyjne mogą być dokony~
wane wyłącznie za uprzednią zgodą Ministra Skarbu.
flrt. 4.

Wymi~nione wart.

państwowe mają być
tucyjnie mającego s!ę

Art_ 5. , Upóważr:ia się Rząd do pokrycia wydaH{ów państwowych ...v okresie ód 1 paidzlernika
do 31 grudnia 1923 r. dochodami paIistwowemi, przewidzianemi VI preliminarzu budż~tówytn na ~ók 1923,
przy uwzględnieniu podwyżki tych dochodów, oraz
dóchodąrrli, opartemi na nO\}lyth tytułach prawnych.
l\rt. 6.

•

Mini3Łer Sk~rbu upoważniony

jest do
opera'Cji finansowych celem pokrycia
wymienionych wart. 1, 2 i 3 wydatków, nie znajdujących pokrycia w dochodach państwowych.
przedsiębrania

,

flrt. 7.

Ustawa
z
dziernika 1923 r.

z dniem

ogłoszenia

niniejsza

wchodzi

mocą obowiązującą

w życie
od 1 paź

I

si~

fl.rt. 8. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
Ministrowi Skarbu.
Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojdecf;owsld

",

Prezes Rady Ministrów: Witos

I1rt. 6. Ustawa mmeJsza wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 października 1923 r.
Prezydent Rzeczypospoł1tej S. Wojciecbowskl
Prezes Rady Ministrów: Witos

Minister Skarbu: W. Kuc/;arski

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworsk.

894.

893.
Ha mocy art. 44 Konstytucji oghls:r.am
stępującej

ustawę

na-

treści:

w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżaw
ców gruntów, zajętych pod buóynld i położo
nych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad
na obszarze Ziemi Wileńskiej, województw: no·
wogródzkiego, poleskiego i wołyfłskiego oraz
powiatów: bieIsldego, grodzie!lskiego, Vlołko 
wyskiego, sokólskiego i białostoddego województwa białostockiego.
fl.rt. 1. Właściciele zabudowań, znajdujących
na obszarze Ziemi Wileńskiej, województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńsl~iego oraz powiatów: bielskiego, grodzieński'ego, wałkowyskiego , sokólskiego i białostockiego województwa białostoc
kiego w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad, wybudowanych na cudzych gruntach, którzy i obecnie
władają temi gruntami, nie mogą być z nich wysiedleni do dnia 1 października 1924 r., chociażby odnośne umowy dzierżawne wygasły.
Przepis us tę pu 1 ma również zastosowanie
w tych wypadkach, gdy zabudowania uległy zniszczeniu wskutek działeń wojennych lub pożaru.
się

fl.rt. 2. Właściwy sąd pierwszej instancji wstrzyma na wniosek strony interesowanej wykonanie wyroku, choćby wydanego przez sąd wyższy, aż do
dnia 1 października 1924 r. o tyle, o ile wyrok dotyczy jednej z osób, wymienionych wart. 1 i orzeka
eksmisję z dzierżawionego gruntu lub obowiązek
zniesienia zabudowall.

dri'i21 3 listopada 1923 r.

przedłużenia mocy obowiązuJą':
cej ustawy z dn. 21 września 1922 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych,
b. czynszowników oraz ,.wolnych ludzi" na
obszarze , województw: nowogródzkiego, poleskiego, wąłyńskiego i powiatów: grodzieńskie
go, wOłkowysl{iego, wołożyńskiego, wilejskiego,
wileńs.kiego, oszmiailskiego, trockiego, świę

w przedmiocie

ciaz'lskiego, brasłnwskiego, duniłowiczowskiego,
dziśnieńskiego, lidzldego i gmin: białowieskiej,

masiewskiej oraz suchopolskiej powiatu bielsl{iego (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 822).

fil·t. 1.

Przewidziany wart. 1 ustawy z dnia
1922 r. w przedmiocie ochrony drobnych
rolnych, b. czynszowników oraz n wolnych
ludzi" na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i powiatów: grodzieńskiego,
wolkowyskiego, wołożyńskiego , wilejskiego, wileń
skiego, oszmiańskiego, trockiego, święciańskiego,
brasławskiego,
dunilowiczowskiego, dziśnieńskiego,
lidzkiego i gmin: białowieskiej, masiewskiej oraz suchopolskiej powiatu bielskiego (Dz. U. R. P. Ng 90,
poz. 822) termin 1 listopada 1923 r. przedłuża się
o rok jeden, t. j. do dnia 1 listopada 1924 r.
września
dzierżawców

21

flrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca
Ministrowi Reform Rolnych i Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr
się

Państwowych.

fht. 3. Ustawa wchodzi w

f\rt. 3. Opłata dzierżawna w wypadkach ukoń
czenia umowy dzierżawnej, przewidzianej wart. 1,
o ile nie jest już zapłacona, wynosi w markach pols!<ich 40.000 fiJzy tyle, ile płacono w rublach z tegoż tytułu według kontrnktu, lub VI braku jego według miejscowych norm dzierżawnych z 1914 r. i b~
dzie płatna do dnia 31 stycznia 1924 r.

szenia.

Hrt. 4. W razie niezapłacenia oznaczonego
wart. 3 czynszu z winy dzierżawcy, mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

f\1inister Rolnictwa i Dóbr

fl.rt. 5.

Wykonanie

mniejszej ustawy poleca

si~ fł\inistrowi Sprawiedliwości •

•

ustawę fili.,

Nowela
l

z dnia 3 listopada 1923 r.

ogłaszam

Na mocy art. 44 Konstytucji

stępującej treści:

Ustawa

•.
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Dziennik Ustaw. Poz. 892, 893 i 894.

Ng 112.

życie

z dniem oglo·

Prezydent Rzeczypospolitej: S. WojciecfJowski
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Reform Rolnych: Osiecki
Minister Sprawiedliwości: St. NowodVlOl'ski
Państwowych:

Aljrrtd Cblapowsk~
+

